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25 kohta

Päätöslauselmaesitys Tarkistus

25. toteaa, että 
tilintarkastustuomioistuin laati kahden 
Lontoossa toimivan viraston osalta tiettyjä 
seikkoja painottavan kappaleen, joka koski 
Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä 
erota unionista; panee merkille, että 
viraston toimipaikka siirtyy Amsterdamiin 
vuoden 2019 alussa ja että viraston 
tilinpäätökseen on sisällytetty muuttoon 
liittyviä kustannuksia varten 18 600 000 
euron varaus; pitää valitettavana, että 
Lontoon tiloja koskevan 
vuokrasopimuksen kattama vuokra-aika 
päättyy vuonna 2039, eikä sopimus sisällä 
irtautumislauseketta; pitää hyvin 
valitettavana tilinpäätöksen liitetiedoissa 
ilmoitettua 489 000 000 euron määrää, joka 
vastaa jäljellä olevaa vuokraa vuoteen 2039 
saakka, ja panee merkille, että määrästä 
enintään 465 000 000 euroa koskee 
vuokra-aikaa sen jälkeen, kun viraston 
suunniteltu muutto Amsterdamiin on 
toteutunut, ja että kyseinen osuus on 
esitetty ehdollisena vastuuna; kehottaa 
virastoa ja komissiota tekemään kaikkensa 
epäsuotuisasta vuokrasopimuksesta 
aiheutuvien taloudellisten, hallinnollisten 
ja operatiivisten vaikutusten 
minimoimiseksi ja tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle asian etenemisestä;

25. toteaa, että 
tilintarkastustuomioistuin laati kahden 
Lontoossa toimivan viraston osalta tiettyjä 
seikkoja painottavan kappaleen, joka koski 
Yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä 
erota unionista; panee merkille, että 
viraston toimipaikka siirtyy Amsterdamiin 
vuoden 2019 alussa ja että viraston 
tilinpäätökseen on sisällytetty muuttoon 
liittyviä kustannuksia varten 18 600 000 
euron varaus; pitää valitettavana, että 
Lontoon tiloja koskevan 
vuokrasopimuksen kattama vuokra-aika 
päättyy vuonna 2039, eikä sopimus sisällä 
irtautumislauseketta; pitää hyvin 
valitettavana tilinpäätöksen liitetiedoissa 
ilmoitettua 489 000 000 euron määrää, joka 
vastaa jäljellä olevaa vuokraa vuoteen 2039 
saakka, ja panee merkille, että määrästä 
enintään 465 000 000 euroa koskee 
vuokra-aikaa sen jälkeen, kun viraston 
suunniteltu muutto Amsterdamiin on 
toteutunut, ja että kyseinen osuus on 
esitetty ehdollisena vastuuna; panee 
huolestuneena merkille, että menettelyssä 
ei noudatettu moitteettoman varainhoidon 
sääntöjä, ja pitää valitettavana, että 
ratkaisuksi ehdotetulla Lontoossa 
sijaitsevan kiinteistön alivuokrauksella on 
taloudellisia vaikutuksia vuosina 2019–
2020; kehottaa lääkevirastoa ja Euroopan 
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komissiota tekemään kaikkensa 
epäsuotuisasta vuokrasopimuksesta 
aiheutuvien taloudellisten, hallinnollisten 
ja operatiivisten vaikutusten 
minimoimiseksi ja tiedottamaan 
vastuuvapauden myöntävälle 
viranomaiselle tässä asiassa ilmenevästä 
kehityksestä;
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